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Nieuw
‘Hallo, ik ben Annemarie, de nieuwe bestuurder van Odion’. Deze 

zin heb ik het afgelopen half jaar vaak uitgesproken. Tijdens alle 

kennismakingsgesprekken met collega’s en cliënten, de bezoeken 

aan onze locaties, bijeenkomsten met werkgroepen, financiers, 

samenwerkingspartners en relaties. Nieuwsgierig naar alle ver

halen, ervaringen, wensen, zorgen en verwachtingen. Benieuwd 

naar hoe we werken, wat goed gaat en wat mensen beweegt. 

Naar wat we willen behouden en wat we kunnen vernieuwen. 

Steeds opnieuw met elkaar kijken waarom we de dingen doen 

zoals we die doen. Vasthouden wat werkt en ook hernieuwde in

spiratie zoeken. Nieuw en toch heel vertrouwd. Zo voelt het. Door 

de ontzettend warme ontvangst, de mooie mensen en de fijne 

Odionsfeer. Zo wil ik elke dag wel nieuw zijn!

Annemarie van Dalen
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Annemarie is de nieuwe bestuurder
van Odion.

Flexwerk
Bij het draaien van slaapdiensten op 

woonlocaties ontmoet ik vaak de cliën

ten met wie ik ook bij Van Slag en het 

Kunstatelier werk. Zo maak je mensen 

op verschillende manieren mee, dat 

vind ik echt een meerwaarde.

Beleving
Eens per maand geef ik muziekles bij 

De Noordster. Bij deze cliënten gaat het 

vooral om de beleving. Ik ondersteun 

de liedjes met gebarentaal die ik sinds 

een jaar heb geleerd. Daardoor kan ik 

nu ook flexen op de dovenlocaties.

Feestje
Ik zet graag cliënten in het zonnetje 

met zaken waar ze blij van worden. 

Mijn motto is dan ook dat ik graag  

van kleine dingen een feestje maak, in 

welke hoedanigheid ik ook aan  

het werk ben. Deze foto illustreert  

dat prachtig. 

Van Slag
Vijf jaar geleden heb ik muziekgroep 

Van Slag opgericht. Samen met mijn 

broer begeleid ik deze band. We hebben 

vijftien keer opgetreden, het optreden 

tijdens het afscheid van Henk Steen in 

het Zaantheater voelde als een kroon  

op ons werk.

Geluk
Bij het Kunstatelier kan ik mijn schilder

achtergrond combineren met het bege

leiden van mensen met een beperking. 

Zij gaan heel puur te werk, ik zie het als 

een groot geluk om te kunnen bijdra

gen aan de ontwikkeling van  

hun talent.

Het fotodagboek van Patricia Dam
Patricia Dam begeleidt cliënten van Odion Kunstatelier op De Noordster in 
Purmerend en leidt muziekgroep Van Slag. Daarnaast geeft ze muziekles 
op de oriëntatiegroep op De Noordster en draait ze via de flexpool ieder 
weekend een slaapdienst op een woonlocatie. ‘Geen dag is hetzelfde!’
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Bij het werk van Patricia  
is geen dag hetzelfde.

Foto's: via Odion
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Aan het woord

Odion prikkelt medewerkers om te leren.

Bij een organisatie als de onze vormen de medewerkers het 

‘kapitaal’. Logisch dus, dat Odion altijd veel aandacht heeft 

gehad voor scholing en daarom ook een groot leeraanbod 

heeft. Sinds anderhalf jaar is Jacqueline in dienst getreden als 

opleidingsadviseur. Zij adviseert collega’s hoe zij hun vakken

nis en vaardigheden blijvend kunnen ontwikkelen zodat zij 

kunnen groeien binnen hun rol in de organisatie. ‘De informa

tie over ons leeraanbod en de mogelijkheid om in te schrijven 

vond je in AFAS, maar dat was ook het enige dat je in dat 

systeem kwijt kon’, vertelt ze. ‘Bovendien was de samenhang 

een verbeterpunt.’ Priscilla vult aan: ‘Ik vond het altijd jam

mer dat je in de digitale leeromgeving alleen toetsen kon 

maken en niet echt iets kon leren.’ ‘Klopt’, beaamt Jacqueline. 

‘Daarom zijn we op initiatief en onder leiding van Ans Sintenie, 

projectleider van Leren bij Odion, op zoek gegaan naar een 

nieuw systeem waarmee we het leren bij Odion beter konden 

organiseren en ook zaken als elearning konden integreren.’

Leerpaden
Dat systeem is er nu en het heet dus Leren bij Odion. Je vindt 

er alles wat met leren, opleiden, cursussen en trainingen 

te maken heeft overzichtelijk bij elkaar. ‘Wat het vooral zo 

logisch maakt, zijn de leerpaden’, legt Priscilla uit. ‘Daarmee 
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zie je precies in welke stappen je naar bepaalde kennis 

of vaardigheden komt. Er zijn verschillende categorieën 

zoals ‘Medisch’, ‘Specifieke doelgroepen’ of ‘Persoon

lijke ontwikkeling’ en daarbinnen kun je verschillende 

richtingen kiezen.’ Zelf heeft Priscilla meegewerkt aan de 

leerpaden die te maken hebben met medische autorisa

ties. ‘Per locatie kun je bijvoorbeeld zien welke medische 

autorisaties en vaardigheden daar noodzakelijk zijn, 

bijvoorbeeld op het gebied van epilepsie en diabetes’, 

legt ze uit. ‘Onder de button MIJN OVERZICHT zie je dan 

in hoeverre je zelf bevoegd en bekwaam bent en welke 

leerstappen je eventueel nog kunt of moet volgen. En 

heel handig: je krijgt een reminder als een autorisatie 

gaat verlopen!’ Dit zijn voorbeelden van verplichte 

leerpaden, maar de meeste zijn facultatief. ‘Je kunt je 

bijvoorbeeld verdiepen in specifieke onderwerpen zoals 

dementie of autisme’, schetst Jacqueline. ‘Maar ook kun 

je werken aan je persoonlijke ontwikkeling en kiezen 

voor onderwerpen als Reflecteren op je werk of Com

municatieve vaardigheden. Voor al die onderwerpen 

worden leerpaden opgezet, samen met de deskundigen.’

E-learning
Er zijn drie verschillende soorten leerpaden, schetst  

Jacqueline: ‘Het cursusleerpad bestaat uit klassikale les

sen met een blok informatie. Dat kunnen zowel interne 

als externe trainingen zijn. Het uitgebreide cursusleerpad 

kent bijvoorbeeld ook filmpjes, een naslagwerk en links 

naar de bijbehorende protocollen. Soms is er zelfs een 

game in verwerkt! En het blended leerpad is echt een 

combinatie van online en offline leren via elearning.’ 

Priscilla is erg enthousiast over de integratie van elear

ning. ‘Dat is een belangrijke verandering ten opzichte 

van het vorige systeem’, vindt ze. ‘Je kunt nu heel flexibel 

leren, op een moment en plek die jou uitkomen. Je kunt 

Foto: Yvon Koster

Leren bij Odion 
op weg naar (nog) meer deskundigheid

Eind vorige maand is Leren bij Odion online gegaan. Dit nieuwe systeem geeft je 
een overzicht van het complete leeraanbod van Odion, waarbij alles straks hele-
maal op elkaar is afgestemd. Opleidingsadviseur Jacqueline de Reus en medisch 
verpleegkundige Priscilla den Hartog leggen uit wat de voordelen zijn.

Priscilla:  
‘Het prikkelt je echt  

om meer te leren’
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tussendoor stoppen als je wilt, ook heel handig. Het mooie 

vind ik ook dat je in dit systeem kunt leren en toetsen tegelijk. 

En dan ook nog op jouw begripsniveau: als je een vraag niet 

snapt, dan kun je die vraag ook op een andere manier gefor

muleerd krijgen, afhankelijk van of je bijvoorbeeld talig of  

visueel bent ingesteld. Echt super.’ Ook wie behoefte heeft 

aan korte leermomentjes komt bij Leren bij Odion aan zijn 

trekken. ‘We hebben namelijk een zogenaamde leersnack

pagina met allemaal korte leereenheden zoals microlearnings’, 

vertelt Jacqueline. ‘Bijvoorbeeld in de vorm van tips of film

pjes. Deze pagina wordt ieder kwartaal ververst.’

Met de experts
Het opzetten en uitwerken van die leerpaden en het vul

len van het systeem is een behoorlijke klus, heeft Jacqueline 

ervaren. ‘Ik doe dat samen met experts van zowel binnen als 

buiten onze organisatie’, legt ze uit. ‘Daarbij moet je denken 

aan partners met wie we samenwerken zoals Leviaan of Brij

der  we hebben zelf tenslotte niet alle kennis in huis.  

Belangrijkste vraag bij dit soort gesprekken is hoe we het 

leren dichtbij de praktijk kunnen houden. Het huidige cursus

aanbod is nu uitgewerkt in de nieuwe leeromgeving. Vooral 

rond de zaken die verplicht zijn. Carine Hoek van P&O heeft 

daarbij veel werk gehad aan het overzetten van alle info uit 

AFAS naar het nieuwe systeem, dat mag wel even genoemd. 

Jeroen Otto van Applicatiebeheer heeft veel energie gestoken 

aan de meer technische kant van het verhaal, zoals de koppe

lingen met AFAS. Van hieruit gaan we verder werken, vooral 

vanuit de leerbehoeften die er liggen in de organisatie.’
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Instructie
Sommige collega’s zullen misschien hebben gezucht bij de 

aankondiging van weer een nieuw systeem. Jacqueline snapt 

dat. ‘Daarom zorgen we er ook voor dat iedereen goede 

instructie krijgt.’ Priscilla stelt bovendien dat Leren bij Odion 

heel gebruiksvriendelijk is. ‘Als je centraal hebt ingelogd, zie 

je ook meteen de button Leren bij Odion’, legt ze uit. ‘Met 

één druk op de knop zit je in het systeem en dan zie je al

lemaal mooie tegeltjes met de verschillende categorieën die 

we eerder noemden. En zoek je iets specifieks waarvan je niet 

precies weet onder welke categorie het valt, dan is er ook een 

goede zoekfunctie.’

Platform
Zoals gezegd, is Leren bij Odion op dit moment nog lang niet 

volledig. ‘Het moet straks een platform worden waar je kennis 

kunt vinden, maar ook kunt delen’, legt Jacqueline uit. ‘Via de 

AANBOD knop kun je bijvoorbeeld een leerverzoek indienen, 

maar ook laten weten dat je zelf iets hebt aan te bieden. Dus 

kom maar op met die ideeën!’ Met de ervaring tot nu toe 

denkt Priscilla dat Leren bij Odion zeker zal gaan  

bijdragen aan de deskundigheid binnen  

de organisatie: ‘Het prikkelt je echt meer  

om te leren.’ 

Priscilla den Hartog

Jacqueline de Reus

Deel door 
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Geheel vrijwillig

Ria is vrijwilliger 
bij Boelenspark.

Hoe afwisselend vrijwilligerswerk bij Odion kan zijn, 
bewijst Ria Veerman (67). Op één dag kunnen haar 
activiteiten met de (over het algemeen wat oudere) 
cliënten variëren van koken en wandelen tot kleuren 
en een spelletje doen. 

Ria Veerman:

‘Ik ben de hele dag bezig’

Twee dagen per week werkte Ria als receptioniste bij de 

jeugdpsychiatrie. Daar had ze het enorm naar haar zin, maar 

op haar 62e werd ze helaas wegbezuinigd. ‘Een jaar lang 

heb ik daar tegenaan zitten mokken’, herinnert ze zich. 

‘Totdat ik besloot dat ik mijn tijd nuttiger kon invullen en 

vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Bij de vrijwilligerscentrale 

in Purmerend trof ik Tonia Vervoort die toen nog bij de 

vrijwilligersschakel van Odion werkte. ‘O, woon jij in Edam?’, 

zei ze. ‘Dan heb ik een prachtige post voor je.’ Dat was dus 

woonlocatie Boelenspark. Ik ben daar eerst een uurtje gaan 

kijken en er was meteen een klik!’

Naar buiten
Sindsdien is Ria een dag in de week bij Boelenspark actief. 

Haar werkzaamheden zijn heel divers, vindt ze zelf. ‘Ik probeer 

sowieso de cliënten om de beurt mee naar buiten te ne

men’, vertelt ze. ‘Buitenlucht is goed voor een mens, maar de 

begeleiding komt daar gewoon niet aan toe. Ook ga ik met 

een cliënt die graag leest naar de bibliotheek. Soms vraagt de 

begeleiding dan om ook een voorleesboek mee te nemen voor 

’s middags bij de thee – vaak is dat een sprookjesboek.  

Tekenen, kleuren, een spelletje Mensergerjeniet: ik doe van 

alles en ik vind het allemaal even leuk. 

In het voorjaar knap ik ook de planten

bakjes buiten op. Dan ziet het er weer 

gezellig uit.’

Individueler
In de vijf jaar dat Ria bij Boelenspark is 

betrokken, hebben de activiteiten met 

de cliënten een individueler karakter 

gekregen. ‘De cliënten worden ouder 

en niet iedereen kan meer aan groeps

activiteiten meedoen’, merkt ze. ‘Ik leid 

bijvoorbeeld een kookactiviteit. Dat wil 

zeggen: ik maak iets voor de lunch en 

cliënten die dat willen, kunnen meehel

pen. Dat was vroeger een heel groepje, 

maar nu zijn het hooguit een of twee 

cliënten. Voorheen deden we ook aan 

handwerken, maar ook dat kunnen 

veel cliënten niet meer. Er zijn wel cli

enten die meer kunnen, maar die gaan 

overdag naar dagbesteding.’

Waardering
Ook is inmiddels een aantal cliënten 

overleden. ‘Ik kan dat zelf redelijk 

loslaten, maar het is vooral moeilijk 

voor de bewoners’, merkt Ria. Toch is 

dat voor Ria geen reden om dan maar 

af te haken. ‘Ik krijg hier veel waarde

ring, zowel van de medewerkers als van 

de cliënten. Alleen al die lach op hun 

gezichten als ik binnenkom en ze weten 

dat ik dingen met ze kom doen’,  

schetst ze enthousiast. ‘Daar doe ik  

het voor!’

Foto: Peter Nelis

andere klanten in de winkel. Jij  mom

pelt nog wat van ‘dat het best moeilijk 

zal worden….en wat bedoel je eigenlijk 

precies?’ Dan druip je af, zo lijkt het, en 

neemt plaats achter de kassa. De plek 

die duidelijk en van belang is. Cliënten 

als Harry moeten soms geduldig zijn met 

hun begeleiders en hen de kans geven 

om te leren. Het is een leerwerkbedrijf 

per slot van rekening! Kunnen cliënten 

begeleiders ook corrigeren? Wat had jij 

gedaan als je Harry was? Geen vraag te 

gek toch?

Het is alweer vier jaar geleden dat je 

hier werk hebt gevonden. Deze groep, 

dit bedrijf, past goed bij jouw psychische 

kwetsbaarheid. Een mooie zaak, genoeg 

te doen, leuke collega’s en afwisselend 

werk. Het is een leerwerkbedrijf; al 

werkend leer je iets. Bijvoorbeeld om 

voor jezelf op te komen. Je voelt je ge

waardeerd, hebt structuur (om tien uur 

beginnen) en een doel in je dagelijkse 

leven. De begeleider c.q. bedrijfsleider, 

is net één dag aan de gang. ‘De nieuwe’ 

staat met een mevrouw te praten. Er 

lopen nog drie klanten door de zaak. Je 

loopt naar hem toe en bent zo vrij om 

een vraag te stellen met jouw leerdoel 

in je achterhoofd. ‘De nieuwe’ geeft 

antwoord en vervolgens zegt hij: ‘Luister 

Har, wil je voortaan een shirt met lange 

mouwen aandoen en je nagels korter 

knippen? De klanten kijken kritisch naar 

ons.’ Hij praat niet zachtjes, maar luid en 

duidelijk. Overtuigd van zijn goede op

zet. De vrouw die naast jullie twee staat, 

kijkt wat ongemakkelijk, net als de 

In mijn functie ben ik vooral op een 

technische manier met zorg bezig. 

Omdat ik ook op menselijk gebied een 

verschil wil maken, heb ik me verkies

baar gesteld voor de OR. 

Sinds de verkiezingen is de OR weer op 

volle sterkte. Met de vernieuwde ploeg 

zijn we op weg gegaan naar een OR 3.0. 

Deze koers was al eerder ingezet omdat 

Odion er bij medezeggenschap naar 

streeft om dat bij alle medewerkers 

neer te leggen. Maar daarmee veran

dert wél onze rol. Voorheen pakten we 

een verzoek van een of meer medewer

kers volledig op. Uiteraard nemen we 

ieder verzoek nog steeds serieus, maar 

we kijken veel meer naar wat mede

werkers van ons nodig hebben om zelf 

Harry

Column van

De OR

Carl is nieuw bij de OR.

Ook begeleiders leren bij  
een leerwerkbedrijf.

Op weg naar een OR 3.0

Willemien Verheij is jobcoach bij 
Odibaan. Via deze column maakt zij je 

deelgenoot van bijzondere zaken die  
ze in haar werk tegenkomt en  

die haar bezig houden.

Foto: Evelien Berger

Foto: Yvon Koster

regie over de gewenste verandering te 

hebben. Meer strategie, minder uit

voering. We kunnen bijvoorbeeld een 

enquête uitzetten of een advies formu

leren. Van een handelende organisatie 

gaan we dus naar een ondersteunende 

en faciliterende functie, waarbij we 

meer gebruik maken van de kennis en 

ervaring die op de locaties aanwezig is. 

Een mooi proces!

6
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Carl van der Spruijt 
Systeemnetwerkbeheerder  

en nieuw ORlid

7
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Terug naar Odion
Gezien de omstandigheden was de aansluiting bij Odion 

een goede beslissing, vindt het team. Er was ook eigenlijk 

geen andere keuze, de financiële situatie van Odibaan was 

onhoudbaar geworden. Toch vond iedereen het belangrijk 

om de organisatie overeind te houden om zo hun kwetsbare 

doelgroep te blijven bedienen (‘En we wilden natuurlijk ook 

onze banen houden’). Gelukkig vond Odion dat ook. De 

activiteiten en doelen van Odibaan en Odion sluiten mooi op 

elkaar aan. 

Verandering
Duidelijk was dat er wel wat moest veranderen. Om Odibaan 

rendabel te krijgen, is besloten de functie van directeur en 

teamleider te laten vervallen. Ook is er inmiddels geen secre

taresse meer. (‘Deze personele gevolgen hebben emotioneel 

veel met ons gedaan’). Als consequentie hiervan is er voor 

gekozen om het proces van zelfsturing in te gaan. Dat bete

kent niet alleen dat de jobcoaches er taken bij krijgen, maar 

ook samen beslissingen nemen. 

Subteams
Vraag is: hoe doe je dat, beslissen met een groep van 17 

jobcoaches? Om het geheel werkbaar te maken, werd met 

begeleiding van teamcoach Judith Smit besloten het team 

in twee subteams op te delen. In ieder team zouden alle 

disciplines zoals jeugdzorg, behandelteams, et cetera verte

genwoordigd moeten zijn. Bovendien diende ieder team een 

taakhouder op een bepaald onderwerp te hebben (‘Dat was 

een hele puzzel’). Die onderwerpen werden verdeeld, vol

gens het principe ‘vinger opsteken’. Natuurlijk werd daarbij 

gekeken naar wie waar goed in is en wat iemand leuk vindt. 

Teaminzicht zoals je dat hebt na het doorlopen van Team & 

Talent, heeft de groep nog niet (‘Met al die veranderingen 

en regelzaken hebben we daar maar even mee gewacht’). 

In de praktijk komen de jobcoaches aspecten van het werk 

tegen die nog niet geregeld zijn. Dan is weer de vraag: ‘Hoe 

pakken we dit met elkaar op? Wie gaat dit doen?’ 

Spanningsveld
In het begin was de extra belasting door die taken niet zo 

voelbaar. Maar nu het werk aantrekt, geeft dat een span

ningsveld (‘Ik kom echt knel te zitten nu ik het drukker krijg 

met mijn klanten’). Gevolg is dat sommige collega’s nu bij

voorbeeld stukken doorlezen in hun eigen tijd, om voldoen

de uren aan het primaire proces te kunnen besteden.

Nieuwe systemen
Met de overgang naar Odion moest de groep zich ook 

diverse nieuwe administratieve procedures eigen maken. 

Bovendien moesten ze wennen aan andere systemen (‘Een 

nieuw systeem is nooit leuk’). Nu ze dat allemaal een beetje 

onder de knie hebben, beginnen ze ook de voordelen te 

zien (‘Ons Plan is echt veel beter dan waar wij mee werkten, 

tegenwoordig scheelt het me tijd’).  

Samen beslissen
Het grote verschil tussen een zelforganiserend en een zelf

sturend team is dat een zelfsturend team zelfstandig samen 

de beslissingen neemt. Dat is soms best lastig, zeker als je bij

voorbeeld moet beslissen of een collega wel of niet minder 

mag werken. Of wanneer je iemand moet aanspreken omdat 

hij/zij de afgesproken productie niet haalt. Dat wordt echter 

gezien als een gezámenlijk probleem. 

Hechter
Wat het proces van zelfsturing lastig maakt, is dat de jobcoa

ches elkaar in de regel weinig zien. Iedereen heeft zijn eigen 

klanten, op kantoor vliegt iedereen in en uit. Een groeps

gevoel was daardoor lastig en ook de urgentie om ergens 

samen uit te komen, was minder groot. Het was dus even 

zoeken hoe ze elkaar konden bereiken en een groepsgevoel 

konden smeden. Tegenwoordig treffen de subteams elkaar 

eens per maand en eens per drie maanden komt het hele 

team bij elkaar. Tussendoor zoeken de taakhouders elkaar 

wat vaker op waar nodig. Door dit alles is de club hechter 

geworden, zo ervaren ze (‘We zijn meer op elkaar aange

wezen, we doen het samen’).

Teamwork
Sinds 1 januari van dit jaar hoort jobcoachorganisatie Odibaan (weer) bij  
Odion. Een van de vele veranderingen die dat meebrengt, is dat de job coaches 
een proces naar zelfsturing zijn ingegaan, als eerste groep tussen de zelf-
organiserende teams binnen de organisatie. Hoe verloopt dat proces?
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Odibaan hoort nu bij Odion. Voor de 
medewerkers is er veel veranderd. 

Verantwoordelijk
In het proces naar zelfsturing is het team al ‘een eind op 

weg’, is de beleving. Het voelt vooral als een verrijking. Door 

de extra taken kun je je kwaliteiten aanboren en inzet

ten, dat daagt je uit om jezelf te ontwikkelen. Het maakt 

het werk ook interessanter, vindt het team. Je bent je meer 

bewust van wat er allemaal in de organisatie gebeurt (‘Het 

maakt me nieuwsgieriger, ik word gedwongen om over 

dingen na te denken’). Het nadeel is zoals gezegd dat alles 

binnen het huidige aantal uren moet gebeuren. Dat is een 

uitdaging. 

Ontdekken
In het proces naar zelfsturing valt nog veel te ontdekken, 

merkt het team. Hoewel Odion aan alle kanten ondersteunt, 

komen er veel nieuwe dingen op het pad van de jobcoaches. 

Ook moet de praktijk nog uitwijzen of het toch niet beter 

zou zijn om een teamleider te hebben. Odibaan mist nu 

bijvoorbeeld de zaken die in het regionale teamleidersover

leg worden besproken. Dus of zelfsturing echt gaat werken, 

daar zijn ze nog niet over uit. Veel zal ook afhangen van de 

vraag of ze de benodigde omzet gaan halen. Dat zou wel 

een positieve impuls geven, na de pittige tijd die achter ze 

ligt. Want het is eigenlijk net als met een sportteam: als je 

allemaal wedstrijden achter elkaar verliest, is de boel lastiger 

bij elkaar te houden. Zitten de dingen weer wat mee, dan is 

de spiraal omhoog makkelijker gevonden. Daarom is het fijn 

dat de eerste succesjes nu beginnen te komen!

Locatie / 

Soort locatie /

Cliënten /

Meer info /

Hoofdvestiging van Odibaan,  

Westzijde 249, Zaandam

Jobcoachorganisatie. Odibaan begeleidt naar/

tijdens werk en naar/op school 

Mensen met een grote afstand tot de  

arbeidsmarkt

www.odibaan.nl  

(nieuwe website sinds 1 oktober!)

Foto, bovenste staande rij van links naar rechts: 
1 Sandra Siero, 2 Mirjam Putter, 3 Marije de Graaf, 4 Cocky  
Appelman, 5 Kim Dirks, 6 Justa van de Brink (inmiddels uit 
dienst), 7 Laura Hofland, 8 Evelien Trossél

Middelste rij:  
9 Wies Horninge, 10 Arja van der Knijff, 11 Willie van Voorst  
(inmiddels naar de receptie van Odion), 12 Michiel Goedmaat,  
13 Sandra Jak, 14 Ines Wildeman (inmiddels uit dienst).

Onderste rij: 
15 Trudy Conijn, 16 Willemien Verheij, 17 Patricia Kok,  
18 Monique de Zwart. (Niet op de foto Marlou Ruijter)
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‘Met alles wat je 
 doet, zeg je iets’

Bestuurder Annemarie van Dalen:

10
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Alweer een klein half jaar is Annemarie van Dalen als bestuurder 
aan de slag bij Odion. Het werd een periode waarin ze vele malen 
heeft gevraagd: waarom doen we dit zo? Een mooi gesprek over 
reflecteren en betekenis maken.

Je bent destijds benaderd door een bureau dat de 
werving voor de nieuwe bestuurder deed voor deze 
functie, als een van de zes kandidaten. Had je voor 
die tijd al van Odion gehoord?
'Ja, ik kende de organisatie een klein beetje. In 2012 promo

veerde ik op een boek over zorgvernieuwing en het anders 

organiseren en besturen in de zorg. Bij veel verschillende 

zorgorganisaties ben ik in het jaar daarop over dit onder

werp komen vertellen. Odion was daar een van. Het toenma

lige managementteam wilde een beweging maken en zich 

daarbij laten inspireren. Het was maar één bijeenkomst en 

wat me vooral is bijgebleven is de visie van Odion, die sprak 

me erg aan.'

Welk beeld had je van de organisatie?
'Toen ik benaderd werd, ging ik natuurlijk meteen kijken op 

de website van Odion. Dat was toen nog de oude versie, met 

een foto van het voormalig Service Bureau voorop. In mijn 

beleving zet je op een site meestal iets waar je trots op bent, 

zodat bezoekers in één oogopslag zien waar je voor staat. 

Dat Odion voor deze foto koos, was niet meteen iets waar ik 

enthousiast van werd. Een week later keek ik nog een keer 

en toen stond de nieuwe site online. Met de visie prachtig 

verwoord. Dat was een wereld van verschil, ik was aange

naam verrast!'

Je zei net dat Odions visie jou aanspreekt. Op 
welke manier sluit die aan op jouw persoonlijke 
visie rondom zorg?
'In mijn ogen gaat het maar om één ding en dat is de relatie 

tussen de begeleiders en de cliënt. Dat je als begeleider de 

cliënt ziet als een mens met wensen, dromen, mogelijkheden, 

beperkingen, gekkigheid en alles wat bij hem of haar hoort. 

Van daaruit ga je de verbinding aan om erachter te komen 

wat iemand wil en hoe jij diegene daarbij het best kunt 

ondersteunen. Het concept van ‘geen vraag te gek’ vind ik 

daarom heel mooi. Tegelijkertijd vind ik dat we hierover veel 

beter met elkaar in gesprek moeten om echt te doorgronden 

wat dit betekent voor ons handelen in de dagelijkse praktijk'.

Wat neem jij mee naar Odion om onze visie te 
realiseren?
'Al mijn eerdere ervaring natuurlijk en vooral ook mijn 

manier van kijken. Het gaat erom dat we onze visie en alle 

uitgangspunten die daarbij horen niet alleen omarmen in 

woorden, maar daaraan ook heel consequent en congruent 

invulling geven in het dagelijks werk. Dat lijkt heel simpel. 

Maar ik heb ervaren dat er bij Odion best nog wel wat       

Annemarie is een half jaar bestuurder 
van Odion. Het bevalt haar goed.

11

Foto's: Saskia Kerkhoff

Deel door 
cliënten



12

impuls | 3 2019

licht zit tussen het beleid en de praktijk. Dus de vraag is: hoe 

krijg je die bij elkaar? Dat begint voor mij met het stellen 

van vragen. Wat bedoelen we precies met onderwerpen als 

zelforganisatie, geen vraag te gek, regie bij cliënten, inno

veren et cetera. Snappen we allemaal waar we het dan over 

hebben en hebben we daar ook dezelfde beelden bij? En 

weten we waarom we bepaalde dingen doen en hoe die wel 

of niet samenhangen met onze vertrekpunten?'   

Kun je een voorbeeld noemen?
'Jazeker. Vlak nadat ik was begonnen kreeg ik een stapel 

zorg en dienstverleningsovereenkomsten en arbeidsovereen

komsten met het verzoek om die te tekenen. Want zo ging 

dat tot nu toe altijd. Mijn vraag was meteen: ‘Waarom teken 

ik overeenkomsten van mensen die ik niet ken, die ik niet heb 

aangenomen en waar ik ook niet direct dagelijks mee werk?’ 

Binnen Odion willen we zelforganisatie verder ontwikkelen. 

Dat betekent dat we verantwoordelijkheid en beslissings

bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de cliënt willen hebben. 

Congruent doorvertalen betekent wat mij betreft dan dat 

de teamleider deze overeenkomsten tekent. Het is een klein 

voorbeeld, maar de optelsom van veel van deze ‘kleine’ din

gen maakt dat je uiteindelijk in de praktijk zichtbaar maakt 

wat je zegt te beogen. Ten aanzien van zelforganisatie bete

kent het bijvoorbeeld ook dat de mensen die het dichtst bij 

de cliënt staan, de begeleiders, inzicht moeten hebben in de 

budgetten, zodat ze zelf kunnen beslissen en doen wat nodig 

is. Daar heeft Odion al wel stappen in gezet, maar vanuit mijn 

perspectief is hier zeker nog een slag te maken.'

Jij stelt vaak de waarom-vraag? Hoe belangrijk  
is die?
'In mijn ogen is die essentieel. Als je namelijk niet weet 

waarom je iets doet, weet je ook niet of het aansluit bij de 

visie, de doelen of de beweging die je wilt maken. Ik wil dat 

mensen bewust bekwaam handelen, zowel in de zorg als in 

onze manier van organiseren. Dat betekent dat we steeds 

ons handelen in het licht van onze visie moeten plaatsen en 

daarop moeten reflecteren. Ook op allerlei regels die we 

hebben bedacht. Ik verwacht ook dat mensen mij daarop 

aanspreken.'

Het lijkt alsof je graag regels ter discussie 
stelt…
'Ja en nee. Soms zijn regels natuurlijk gewoon heel 

handig. Bijvoorbeeld: rechts heeft voorrang. Daar 

moet je niet steeds met elkaar over hoeven te discus

siëren als je op een rotonde komt. Maar je moet 

je wel afvragen waarom we regels hebben en of 

er misschien een andere manier is waarop we iets 

kunnen oplossen. Zorg is mensenwerk. En ik geloof 

dat je bij mensenwerk de mensen moet ontwikkelen. 

In de zorg gebeuren elke dag andere dingen, soms 

voorspelbaar en soms onvoorspelbaar. Dat vraagt 

om verantwoordelijke mensen die zelf nadenken en 

afwegingen maken en niet om mensen die alleen de 

regeltjes volgen. Afspraken en protocollen ontslaan 

je nooit van de plicht om zelf na te denken. Regels 

zijn soms door anderen bedacht, maar passen niet 

of niet meer bij de situatie. Dus je moet die blijven 

bevragen, vind ik. Het is zo belangrijk om te beseffen 

dat je iets zegt met alles wat je doet. Dat alles wat je 

doet een betekenis heeft.'

Wat is het belangrijkste wat je tot nu toe bij 
Odion hebt gedaan?
'De afgelopen maanden heb ik al m’n indrukken, 

verwonderingen en bevindingen opgeschreven en 

geordend. Daar heb ik een presentatie van gemaakt 

die ik heb gegeven aan het managementteam en 

ook aan de Raad van Toezicht, de OR, de teamleiders 

en afdelingshoofden. Hierin schets ik de beweging 

waarvan ik denk dat we die moeten maken om onze 

visie en ambitie verder te verwezenlijken. Belangrijk 

onderdeel daarvan is betekenis maken; congruent 

doorvertalen van onze visie en uitgangspunten in 

de praktijk. Daarnaast wil ik kritisch kijken naar de 

kennis en kunde binnen de organisatie. We hebben 

best een heel brede doelgroep en dat is mooi. Maar 

ik vind dat we onze expertise over die verschillende 

doelgroepen op een aantal plekken nog wel wat 

kunnen versterken. En ten derde vind ik dat we veel 

meer met technologie kunnen doen om het leven 

van cliënten makkelijker te maken en regie te vergro

ten. Dat vraagt natuurlijk een grote investering en 

een plan. Daar wordt nu aan gewerkt'. 

Dan heb je het vooral over grote lijnen  
en langere termijn. Welke zaken hebben 
momenteel je aandacht?
'We hebben in juli onaangekondigd inspectiebezoek 

gehad en op een paar locaties bleek de zorg niet 

goed op orde te zijn. Dat wisten we al wel en er 

werd ook al aan verbeteringen gewerkt, maar zo’n 

bezoek zet alles weer even op scherp. Ander punt is 

dat ik vind dat we een extreem hoog verzuim heb

ben, ook in verhouding tot onze sector: ruim 8% 

door de hele organisatie. Dat is niet iets om rustig 

van te blijven. Het kost miljoenen, maar geeft ook 

enorme druk binnen teams, zeker in combinatie 

met de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom hebben 

we een extern bureau gevraagd om een analyse 

te maken. Op basis daarvan gaan we kijken welke 

acties we moeten ondernemen.'

Wat gaan de collega’s in de teams merken 
van jouw werkwijze en de stappen die je zet?
'Ik hoor soms: ‘We moeten zoveel doen’. Daarmee 

duidt men dan op zaken als Team & Talent, Ons 

Plan, zelforganisatie, ddgc, de Odionmethodiek  

et cetera. Maar dat zijn eigenlijk allemaal middelen 

of werkwijzen die je kunt inzetten om tot het gro

tere doel te komen. Dus de vraag is eigenlijk: wat is 

dat doel? Dat gaan we nog wat helderder op papier 

zetten. Als je dat heel scherp voor ogen hebt, dan 

kan iedereen in zijn eigen werk zich afvragen: Wat 

ben ik aan het doen en hoe past dat bij de bedoe

ling?’ Ongeacht of je op de financiële administratie 

werkt of op een locatie, of dat je gedragsdeskun

dige bent. Het is je kompas, maar ook je toetssteen. 

Als we het eens zijn over onze vertrekpunten en 

deze consequent gaan doorvoeren, dan zal er 

op den duur weinig verschil meer zijn tussen het 

beleid, de visie en de praktijk. Ik denk dat het dan 

overzichtelijker en rustiger voelt voor iedereen. Als 

je namelijk dat grote verhaal niet ziet, dan vóelen 

al die verschillende dingen ook als veel. Ben je wel 

samen met datzelfde verhaal bezig, dan wordt het 

werk overzichtelijker'.

Hoe kijk je tot nu toe terug op je start bij 
Odion?
'Ik vind het een mooie organisatie. De mensen zijn 

superbehulpzaam, bereidwillig en nieuwsgierig. 

Ik heb een warm onthaal gehad en voel me ook 

heel welkom. Volgens mij zit er veel potentie in 

de organisatie en er gebeuren ook heel mooie 

dingen. Maar we zijn wel een beetje naar binnen 

gericht. Daarmee bedoel ik dat wij onze pareltjes 

en zienswijzen meer naar buiten moeten brengen, 

maar ook dat wij de wereld een beetje meer naar 

binnen moeten halen qua kennis en expertise. We 

hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt. Als 

we onszelf nog wat meer laten zien, trekken we 

ook de mensen aan die bij onze visie passen. En de 

betrokkenheid binnen Odion is groot, dat is een 

heel mooie basis om vanuit te werken.'
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‘We moeten ons handelen 
steeds in het licht van onze  

visie plaatsen en daarop  
reflecteren‘
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Een stap verder 

Allebei  
een beperking

Foto: Elly Kroese

Ans merkt dat cliënten met een verstandelijke beperking die 

in de wijk wonen in toenemende mate te maken krijgen met 

instanties als het UWV. Vaak durven ze daar zelf niet goed 

op af te stappen. ‘Ik wil graag meer weten over hoe ik ze 

hierin kan ondersteunen’, geeft Ans aan. ‘Daarnaast lijkt het 

me fijn om beter te weten hoe ik goede gesprekken op gang 

kan krijgen én houden met een doelgroep die steeds diver

ser wordt. Zodat je weet: als ik dit linksom doe, werkt het 

misschien beter dan rechtsom. Vanuit mijn vorige functie als 

ambulant begeleider bij Philadelphia heb ik wel enige erva

ring met bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problemen 

of een alcohol of drugsprobleem. Maar zo’n ruggensteuntje 

vanuit een opleiding lijkt me heel prettig.’

Kans
Privéomstandigheden verhinderden Ans tot voor kort om een 

hbostudie op te pakken. ‘Maar vorig jaar gaf mijn team

leider aan dat ik het vanuit Odion kon gaan doen’, vertelt 

ze enthousiast. ‘Dat vond ik een mooie kans, ook om straks 

misschien weer wat verder te komen. Ambulant werk vraagt 

namelijk veel van je en ik zie mezelf dat eerlijk gezegd niet 

tot mijn 67e volledig volhouden. Het zou mooi zijn als ik het 

straks wellicht kan combineren met een andere functie.’ 

Ans is begonnen met een opleiding.  
Ze heeft er veel zin in.

15

Investering
Maar eerst vraagt de studie een behoorlijke tijdsinvestering 

van Ans. ‘Vier jaar lang ga ik een dag per week naar school, 

van half negen tot zes’, legt ze uit. ‘Bovendien moet ik zo’n 

tien tot vijftien uur per week voor de studie reserveren. Ik 

moet even kijken of ik daarnaast mijn 28 uur kan blijven 

werken, of dat ik misschien terug moet naar 24 of 26 uur. Mijn 

werk voor de Impulsredactie heb ik uit voorzorg maar alvast 

stopgezet… Maar ik heb er veel zin in! Ik zit met mensen in de 

groep die ook in de wijk werken, maar dan in andere takken 

van sport. Ik weet zeker dat we veel van elkaar gaan leren. 

Aan iedereen die twijfelt of hij aan een opleiding moet begin

nen, zou ik zeggen: Gewoon doen. Je bent tenslotte nooit te 

oud om te leren en je kunt er alleen maar op vooruit gaan!’

Op 1 september begon ambulant begeleider Ans Dinkla (54) aan een vier-
jarige hbo-opleiding Social Work/Sociaal Pedagogische Hulpverlening.  
Om haar huidige werk nog beter te kunnen doen, maar ook om straks het 
ambulante werk wellicht te combineren met een andere functie. ‘Dit werk  
is geestelijk namelijk best zwaar.’

Ans Dinkla: 
‘Deze opleiding biedt me de  
kans om verder te komen’

Foto: Evelien Berger

Mét Odion
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‘Toen Daan, nu inmiddels 20, werd geboren, schrokken mijn 

vrouw en ik heel erg’, vertelt Jasper. ‘Vooral al het onbekende 

was eng. De diagnose Down was snel gesteld door de kinder

arts en dan begint het leven met een zoon met Down. Een 

leven vol met uitdagingen en een heleboel lol. Wij wisten er 

niks van en zijn met Daan meegegroeid.’

Een heleboel lol?
'Ja, absoluut! Daan woont nu nog thuis en we hebben de 

grootste lol met z’n drieën. Doordeweeks werkt hij bij Tante 

Tee in Krommenie, op een steenworp afstand waar ik naar  

de dagbesteding ga.’ 

Jij gaat naar dagbesteding?
‘Tja, helaas wel. Hoewel ik het inmiddels wel erg naar m’n zin 

heb. Mijn verhaal in het kort is dat vier jaar geleden Parkinson 

is geconstateerd. Ik was toen filiaalmanager van een landelijke 

supermarktketen. Ik ging in een hele korte periode van 125 

man personeel naar een rolstoel en een invalideparkeerkaart.’

Hoe gaat Daan daarmee om?
‘Daan zegt vaak: we hebben allebei een beperking. Dan maakt 

hij nog een andere flauwe grap en lachen we er samen om. 

Jasper heeft een boek geschreven  
over zijn zoon met Down.

Humor is voor ons heel belangrijk en we lachen heel wat af. 

Die verhalen heb ik in een boek samengevat. Dat boek is nu te 

koop en alle opbrengsten gaan naar Stichting Bij Anders. Dit 

is een oudereninitiatief voor een kleinschalige woonvorm voor 

jongvolwassenen zoals Daan.’

Staat dat huis al?
‘De eerste paal zal medio 2020 de grond ingaan. Daan zal daar 

met zeven andere jongens en meiden komen te wonen, met 

24uursbegeleiding. Hij kent ze allemaal al vanaf jongs af aan, 

hij zat met de meeste al bij Heliomare onderwijs.

En later?
‘Daan wil niets liever dan bekende Nederlander worden. Dat 

is zijn grootste wens, net zoals Frans Bauer. Die hebben we 

al een paar keer ontmoet. Dat was tijdens een vakantie. We 

waren aan het voetballen toen Daan op zijn schouders werd 

getikt door iemand. Dat bleek Frans te zijn, of Daan wilde mee 

voetballen. Uit die vakantie is een heel leuk contact ontstaan 

met de familie Bauer. We zijn best vaak naar concerten ge

weest en mochten dan, op uitnodiging, met Daan backstage.’

Was Frans de enige?
‘Nee, Daan heeft al meerdere BN’ers ontmoet. Zo gebeurde het 

eens dat Marco Borsato en Daan samen op de foto gingen. Na 

afloop kwam Daan aan mij vragen waarom die meneer met 

hem op de foto wilde. Geniaal.’

Dit verhaal en meer anekdotes en avonturen van en met Daan 

zijn terug te lezen in het boek ‘Hoezo Down?, het liefdevolle 

leven met onze hartveroverende Daan’. Dit boek is te bestellen 

voor € 17,95 via www.hoezodown.nl. 

Jasper van Putten (46) is een cliënt van 
dagactiviteitencentrum KrommeNoord in 
Krommenie. Onlangs verscheen van hem 
het boek ‘Hoezo Down?, het liefdevolle leven 
met onze hartveroverende Daan’. In dit in-
terview vertelt hij waarom hij dit boek over 
zijn zoon Daan schreef.
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Hoe ontstond het idee om VR in te zetten bij  
intakes?
‘Dat idee komt van de werkgroep ‘Cliënt en ICT’. Als cliënten 

en hun verwanten locaties willen bezoeken, moeten we nu 

afspraken maken met de locaties. Dat vraagt veel planning en 

logistiek. Bovendien maakt het vaak inbreuk op de ritmes en 

dagindelingen van zowel de cliënten als de medewerkers op 

die locaties.’

Waarom dan juist VR en geen gewone video? 
‘De beleving is compleet anders. Met een VRbril op ervaar je 

dat je daadwerkelijk op die locatie bent – je hersens zijn wat 

dat betreft makkelijk voor de gek te houden. We merken dat 

cliënten willen gaan praten tegen de mensen die ze zien en 

hun hand uitsteken om ze aan te raken. Zo echt lijkt het. Je 

kunt bovendien zelf bepalen waar je naar kijkt en hoe lang, 

in tegenstelling tot een gewone video  hoewel je de speciale 

360˚opnamen ook gewoon op een tablet of computer kunt 

afspelen. En heel praktisch: je kunt gemakkelijk verschillende 

locaties achter elkaar bekijken in korte tijd. Zonder dat je 

technische kennis nodig hebt; VR is heel laagdrempelig.’ 

Hoe ver zijn jullie met filmen?
‘We hebben bij een aantal locaties 360˚ video’s gemaakt en 

dat aantal zijn we nu aan het uitbreiden. We wilden profes

sionele opnamen, maar een prof inhuren is duur. Vandaar dat 

we nu een productieteam hebben met daarin mijzelf en twee 

begeleiders: Klaas Tanger en Wendy Veldhuis. Wij zijn inmid

dels getraind in het filmen en monteren.’

Cliënten en ouders een kijkje laten nemen op 
onze woon- of dagbestedingslocaties zonder 
er fysiek aanwezig te zijn. Dat kan tegen-
woordig, dankzij virtual reality (VR). Gedrags-
deskundige Waterland Rick Roelofs vertelt 
hoe dat werkt en wat de voordelen zijn.

Top-idee  
De virtual reality bril

Foto's: Peter Nelis

Odion heeft speciale brillen. Daarmee kun je 
locaties van Odion bekijken. 
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DAT IS LETTERLIJK EEN WERKELIJKHEID DIE ER NIET IS, MAAR DIE BIJVOORBEELD 

IS GEFILMD OF DOOR EEN COMPUTER GEMAAKT IS. JE KUNT ERIN RONDKIJKEN 

VIA EEN SPECIALE VR-BRIL, AL DAN NIET IN COMBINATIE MET BIJVOORBEELD EEN 

KOPTELEFOON.

Wat is virtual reality?

Zijn er nog andere toepassingen van VR te  
bedenken voor Odion?
‘Zeker! We onderzoeken momenteel de meerwaarde van 

360˚video’s bij het observeren van cliënten. Bij een gewone 

video heb je altijd slechts een deel van de ruimte in beeld, 

terwijl een cliënt ook kan reageren op iets of iemand elders 

in de ruimte. Daarnaast kijken we of we aan een pilot met 

het UMCU kunnen meedoen, waarbij wordt onderzocht hoe 

VR kan helpen bij een betere diagnostiek bij NAH (niet

aangeboren hersenletsel, red.). Tot nu toe gebeurt dat vaak 

in een kamertje met pen en papier, maar dat is natuurlijk niet 

representatief voor hoe mensen met NAH de wereld met alle 

prikkels ervaren. En tenslotte denken we dat VR kan worden 

ingezet bij behandeling van bijvoorbeeld angsten. Via de bril 

kun je cliënten daarmee confronteren en in een veilige omge

ving oefenen. Mogelijkheden genoeg dus!’
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Uit dienstIn dienst

IN DIENST
Mei

Marieke van Amerongen
Begeleider, Flexpool

Cheryl van der Hoeven
Persoonlijk begeleider 
Jachtenlaan/MLK

Tanisha Hoogwoud
Persoonlijk begeleider, 
Westerwatering

Anja Hooijschuur-De Roo
Huishoudelijk medewerker, 
Lijsterstraat

Janine Japin
Begeleider, Flexpool

Paulien de Lange-Knook
Teamleider, regio Waterland 
algemeen

Cristel Matena
Begeleider, Flexpool

Richard den Ouden
Kok, De Andere Oever

Claudia Langius
Persoonlijk begeleider, 
Skepehoeck

Daniëlle Boulengier
Busbegeleider, De Boomgaard

Samantha Portengen
Busbegeleider, De Boomgaard

Gonny Dantuma
Huishoudelijk medewerker, 
Londenhaven IW

Damar de Kruijff
Begeleider, Flexpool

Michael Overmars
Ergotherapeut, regio 
Waterland algemeen

Merel van den Burg
Huishoudelijk medewerker, 
Flexpool

Juni

Rosalie Bond
Helpende, Boelenspark

Romy Bootsman
Begeleider, Boelenspark

Maarten de Jong
Begeleider, Boelenspark

Erna Kras-Bien
Huishoudelijk medewerker, 
Boelenspark

Lesley Lammers
Begeleider, Noordster

Carmen Lochner
Begeleider, Flexpool

Lisanne Louwerman
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Kris Mulder-De Vries
Persoonlijk begeleider, 
Karavaanstraat

Petra Poelstra
Begeleider, Flexpool

Maxime Severijnse
Begeleider Jachtenlaan/MLK

Larissa Vrugt
Begeleider, Flexpool

Erna Waal
Persoonlijk begeleider, 
Flexpool

Ellen Zuthpen
Fysiotherapeut, 
De Boomgaard

Anne Oosterling
Begeleider, Zonnehoek

Rob Antenbrink
Vertrouwenspersoon, 
Personeelszaken

Suus Fleurbaaij
Helpende, Flexpool

Jose Janssen
Huishoudelijk medewerker, 
Flexpool

Roy Visser
Helpende, Flexpool

Marlies Holdener-Van de Geer
Begeleider, Jachtenlaan/MLK

Bianka Spreeuw
Begeleider, Flexpool

Magda Husslage
Begeleider, Flexpool

Melissa Mallon
Begeleider, De Boogaert

Juli

Margreet Grooteman
Medewerker P&O, 
Personeelszaken

Noa Hartog
Begeleider, Lijsterstraat

Romilde Hogenes-Hummen
Helpende, Boelenspark

Léanne Jansen
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Jebie Krom-Capadocia
Helpende, Flexpool

Irma de Leeuw
Begeleider, Flexpool

Esther Oosterbaan
Teamleider, regio Zaanstreek/
Kennemerland algemeen

Susanne Oosterbaan
Begeleider, Bristolroodstraat

Debbie Pouw
Begeleider, De Boogaert

Marlou Ruijter
Jobcoach, Odibaan

Fabiën Schiereck
Teamleider regio Zaanstreek/
Kennemerland algemeen

Laurens Vierstraete
Begeleider, Flexpool

Marieke Zonjee
Begeleider, Karavaanstraat

Rona Brandenburg
Begeleider, Zaterdagopvang 
De Boomgaard

Charlotte Eilts
Begeleider, Flexpool

Anouk de Heer
Helpende, Flexpool

Naomi Harland
Begeleider, Flexpool

Farida Safi
Helpende, Veldvliegerweg

Marscha Weij
Begeleider, Flexpool

Sanne Blees
Helpende, Flexpool

Monique Cambeen
Gastvrouw, Klaverland

Anouk Faas
Helpende, Flexpool

Whitley Kharag Ram
Helpende, Flexpool

Dionne van Lunteren
Begeleider, Oeverlanden

Priscilla Schouws
Huishoudelijk medewerker, 
Flexpool

Assya Hammou
Begeleider, Flexpool

Sam Hepkema
Gastheer, Flexpool

Roel Tijssen
Helpende, Flexpool

Delilah Vervloet-Kremer
Huishoudelijk medewerker, 
Karavaanstraat

Lidia de Wolf
Begeleider, Flexpool

Fenne Has
Huishoudelijk medewerker, 
Flexpool

Augustus

Annemarie Blonk
Persoonlijk begeleider, 
Klaverland

Jessica Boers-Bruijn
Begeleider, Flexpool

Franca Guikema
Persoonlijk begeleider, 
Kransfontein

Jolanda van de Hulst
Persoonlijk begeleider, 
Boelenspark

Marjolijn Mol
Begeleider, De Boogaert

Lindsey Schmits
Begeleider, Flexpool

Anna Schuler
Begeleider, KrommeNoord

Ronald Volger
Begeleider, Flexpool

Reinhard Eder
Begeleider, Flexpool

Saskia Hop-Kat
Persoonlijk begeleider, 
Guisveld

Tessa Mooij
Begeleider, Flexpool

Sonja Altink
Gastvrouw, Cole Porterstraat

Marjan Ramakers-Baas
Teamleider, Regio Waterland 
algemeen

Chantal Wildenburg
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Ilona van der Zwan
Inzetbaarheidsdeskundige, 
Personeelszaken

Jennifer de Ruig
Huishoudelijk medewerker, 
Brederodestraat

UIT DIENST
Mei

Afra Stolting
Begeleider, Flexpool

Kim Ceelen-Van Althuis
Persoonlijk begeleider, 
Vlijthoeve/Buitenrust

Betty van der Pol-Wijnands
Activiteitenbegeleider, 
Voorstraat

Henk Steen
Bestuurder, Directie & 
secretariaat

Nick Groot
Persoonlijk begeleider, 
Londenhaven BW

Bert van Koningsveld
Teamleider, Regio Waterland 
algemeen

Anne Marie van de Put
Begeleider, Vlijthoeve/
Buitenrust

Juni

Marit Appel
Persoonlijk begeleider, 
Lijnbaan

Tanja de Gooijer-Blank
Persoonlijk begeleider, 
Zonnehoek

Daniëlle Kaestner-Wernsen
Teamleider, Regio Zaanstreek/
Kennemerland algemeen

Marco Kortekaas
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Robin Schiphof
Begeleider, Voorstraat

Emma Roos
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Juli

Romy Stut
Receptioniste, Flexpool

Jannie Tervoort-De Vos
Woningassistent, Voorstraat

Agnes Wijtsema
Busbegeleider, De Boomgaard

Inge Schnater
Huishoudelijk medewerker 
plus, Cole Porterstraat

Sarah van den Brink
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Tirza Nieuwenhuis
Persoonlijk begeleider, 
Bristolroodstraat
Jolanda Koomen
Persoonlijk begeleider, 
Guisveld

Ingrid Pennekamp-Huijser
Persoonlijk begeleider, 
Spaarbekkenkade

impuls 

Myrthe van Erp
ABA Senior begeleider, 
Dynamica ODC

Nico Dobber
Nautisch toezichthouder, 
VD84

Augustus

Björn Engel
Cliëntbegeleider, 
Noorderhoofdstraat

Chantal Schenk
Begeleider, Karveelstraat

Ilse de Jong
Gezinsbegeleider, Intensieve 
Gezinsbegeleiding

Miranda van Elden-Pel
Teamleider, Regio Waterland 
algemeen

Sonja Hammacher
Helpende, Kransfontein

Demi Klaver
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Vesper Bommerson-Tock
Begeleider, NSO Dynamica

Yvonne Tompot
Persoonlijk begeleider, 
Jachtenlaan/MLK

Eveline Voetelink
Senior gedragsdeskundige, 
Regio Waterland algemeen

JUBILEA
12,5 jaar

1 mei 2019
Amanda Turenhout- 
Kwakman, Loirestraat

Elisabeth Jongens, 
Kransfontein

Babiche Bierenbroodspot, 
Jachtenlaan/MLK

11 juni 2019
Patricia Kok, Odibaan

13 juni 2019
Sacha Groenheide, 
Skepehoeck

1 juli 2019
Elly Hakvoort, P&O VSOV

1 augustus 2019
Ingrid van Bekkum- 
Oosterling, Bristolroodstraat

Trudi Schunselaar, 
Regio Maatschappelijke 
ondersteuning

25 jaar

7 juni 2019
Sandra Smit, Kaaikhof

1 juli 2019
Marcel van Barlingen, 
Cliëntservice

40 jaar

5 juni 2019
Lia Boon-Groen, Jacobushof

RECTIFICATIE
In de vorige Impuls 
stond ten onrechte dat 
Anna Willemsen uit dienst 
was. Zij is nog steeds werk-
zaam voor Odion.

| 3 2019

Het begon op een teamdag, toen aan medewerkers werd 

gevraagd wat nou de visie van Odion was. ‘Weinig medewer

kers hadden die paraat’, herinnert Caro zich. ‘Er stond van 

alles op papier, maar kennelijk niet zó dat het bij iedereen 

bleef hangen en een basis voor ons handelen bood. Wat we 

deden, deden we goed. Maar het werken met een metho

diek zou transparantie, bewuste bekwaamheid en reflectie 

stimuleren.’

Uitgangspunten
Het idee voor het ontwikkelen van de Odionmethodiek was 

geboren. Projectleider Arne Theunissen benaderde bureau 

VanMontfoort om dit proces te begeleiden. Vervolgens kon

den teams zich opgeven. Caro was meteen enthousiast. ‘Het 

ondersteunt je in het werk als je kunt terugvallen op de uit

gangspunten van Odion’, legt ze uit. ‘Binnen het team stond 

aanvankelijk niet iedereen te springen, maar uiteindelijk 

noemde een medewerker het zelfs een cadeautje dat ze bij 

de inspiratiebijeenkomsten mocht zijn waaruit de methodiek 

is ontstaan. Het is goed dat er ruimte is gemaakt om bewust 

te worden van je eigen handelen. Om er vervolgens achter te 

komen dat we intuïtief vaak goed zitten.’

Succesmomenten
Tijdens de inspiratiebijeenkomsten gingen de collega’s vooral 

in gesprek over hun werk. ‘Belangrijke vraag daarbij was: 

wat maakt iets tot een succesmoment’, vertelt Caro. ‘Waar 

kwam dat door, wat deed je dan? Wat heb je daar voor 

nodig? Hoe kunnen we dat allemaal samenvatten tot een 

manier van werken?’ De inspiratiesessies leidden uiteindelijk 

tot vier uitgangspunten die op een A4’tje passen. Tevens is er 

een filmpje gemaakt dat je op intranet kunt terug vinden. 

Casuïstiek
Een onderdeel van de methodiek is casuïstiekbespreking, via 

de methode Vier Vensters. Dat levert veel moois op. ‘Zo zei 

een collega laatst dat ze een bepaalde cliënt vaak lastig vond’, 

vertelt Hetty. ‘Maar nu ze inziet hoe moeilijk leven diegene 

heeft gehad, schaamde ze zich daar een beetje voor. Ik vind 

het een prachtig leermoment dat iemand dat durft te zeggen. 

Je werk wordt transparanter en ook leuker als die openheid 

vanzelfsprekend wordt. Alle medewerkers, gedragsdeskundi

gen en teamleiders worden hier nu in opgeleid.’

Met de Odionmethodiek werkt iedereen bij 
Odion vanuit dezelfde gedachte.

De pilot was veelbelovend. Vandaar dat nu 
vijf teams – waaronder die van Caro Hulst 
en Hetty Driessen – volgens de nog in ont-
wikkeling zijnde Odionmethodiek gaan 
werken. Impuls vroeg hen wat de methodiek 
inhoudt en wat de meerwaarde is. 

De Odionmethodiek,  
wat is de meerwaarde? 

Reflectie
Ook reflecteren op eigen gedrag maakt een belangrijk deel 

uit van de Odionmethodiek. Daar is een tool voor in ontwik

keling die je als medewerker kunt invullen. Caro: ‘Een van de 

vragen is: ‘Doe je altijd wat je een cliënt belooft?’. Een col

lega vertelde me dat ze aan zichzelf moest toegeven dat ze 

zelf vond dat ze niet meer dan een zes verdiende. Maar dat 

ze daar zó van baalde, dat ze nu gaat voor de tien. Ik was 

geraakt door haar eerlijkheid, maar ook door haar streven 

naar verbetering.’

Warm houden
Nu de vijf teams volgens de methodiek gaan werken, gaan 

ze deze implementeren en borgen. Inmiddels zijn vijf andere 

teams het proces van de inspiratiebijeenkomsten in gegaan 

en het is de bedoeling dat heel Odion via de methodiek gaat 

werken. ‘Op die manier word je bewust bekwaam’, weet 

Hetty. ‘Daardoor ontwikkel je jezelf en word je professione

ler. Dat komt de zorg aan de cliënt ten goede. En dat is waar 

we het voor doen.’

MEER WETEN OVER  
DE ODIONMETHODIEK?

Ga naar: intranet.odion.nl/organisatie/odionmethodiek

Foto: Irma van der Lubbe

19

Deel door 
cliënten



Pim van de Jagt, gedragsdeskundige Zaanstreek/Kennemerland:
‘Ik ben geen ict’er, dus ik kan niet goed inschatten of zo’n programma echt nodig 

is. Zelf gebruik ik het alleen om privacygevoelige informatie te mailen naar men

sen buiten Odion. Daar moet ik een aantal extra handelingen voor verrichten, 

dat vind ik niet zo handig. Ik merk dat mensen die mijn Zivvermail ontvangen 

lang niet altijd weten wat ze daarmee aan moeten. Soms krijg ik terug dat ze de 

mail niet kunnen openen. Daardoor ben ik bang dat belangrijke informatie niet 

of niet tijdig wordt gezien. Weegt dat risico op tegen het risico dat we willen 

voorkomen en schieten we daarmee dan niet ons doel voorbij? En zo nee, kan 

Zivver dan zó worden ingeregeld dat het geen extra handelingen vraagt?’

Sharon van Leeuwen, salarisadministratie:
‘In mijn functie verstuur ik veel persoonlijke data, zoals salarisgegevens en 

burgerservicenummers. Die mails moeten natuurlijk goed beveiligd zijn. Ik heb 

begrepen dat het intern allemaal goed is afgedekt, maar alles wat naar buiten 

gaat, verstuur ik tegenwoordig met Zivver. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel 

wat omslachtig vind. Maar als ik moet kiezen tussen meer tijd kwijt zijn en veilig 

data versturen, dan kies ik toch voor het laatste. Het is wel jammer dat je in  

Zivver geen afbeeldingen in je emailhandtekening kan zetten, zoals dat van 

Beste Werkgever. Zonde, want dat is toch publiciteit naar buiten toe. Ik heb 

begrepen dat hieraan gewerkt wordt, klopt dat?’

Alex van Es, helpdeskmedewerker:
‘Je ontkomt helaas niet aan extra handelingen om je mail goed te beveiligen. 

Het lijkt nu misschien nog veel, omdat je verschillende beveiligingskeuzes kunt 

maken. Maar Zivver leert de privacygevoelige informatie die jij verstuurt te her

kennen en geeft je op basis daarvan een beveiligingsadvies. Door onze feedback 

heeft Zivver het aantal extra handelingen al teruggebracht en met een beetje 

routine hoeven die straks niet meer dan 15 seconden in beslag te nemen. Wij 

hebben nog niet eerder gehoord dat door gebruik van Zivver mail aan ontvan

gerskant niet wordt geopend. Maar als we deze signalen vaker krijgen, dan moe

ten we daar iets mee. En inderdaad: aan de afbeeldingen in de emailhandteke

ning wordt gewerkt. We hebben korte lijntjes met Zivver en ze nemen dergelijke 

feedback mee in hun ontwikkelingen.’

Wat wil jij weten over ...  
Zivver?
Volgens de wet dienen wij privacygevoelige informatie beveiligd te versturen. 
Ons mailprogramma Outlook voldoet daarin niet, daarom verzenden wij 
vanaf 1 september jl. dergelijke informatie via de applicatie Zivver.  
Hoe bevalt dat tot nu toe?
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Odion gebruikt Zivver.  
Dat is een programma om veilig te mailen.

Foto: Irma van der Lubbe

Foto: Yvon Koster

Deel door 
cliënten

Ons leven bij Odion

Impuls  
beluisteren?

Ga naar www.odion.nl
Klik op Portaal
Klik op Cliënt
Klik op Impuls

Martin 
regelt voedselpakketten 

Björn en Chris 
houden van elkaar  
(en van Odion!)

Maurits en Wesley 
doen samen   
leuke dingen 

Deel door 
cliënten
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Wij en Odion

Wie zijn Chris en Björn?
Wonen/  Odion Zeemansstraat, Purmerend

Chris: 51 jaar

Hobby’s: reizen en op vakantie gaan

Björn: 37 jaar

Hobby’s: hardcore muziek, gamen

Het was 13 jaar geleden. Björn en Chris 

ontmoetten elkaar via een homo dating 

chat. ‘We ontdekten dat we alletwee een 

beperking hebben en begeleid woonden’, 

vertelt Björn. ‘Dat was heel toevallig. En 

we hadden nog veel meer dingen het

Björn en Chris  
gingen samenwonen
Chris woonde in België. Ongeveer 10 jaar geleden verhuisde 
hij naar zijn geliefde, Björn uit Zaandam. ‘Odion heeft veel 
voor ons geregeld.’

zelfde!’ De mannen bleven chatten en drie weken 

later kwam Chris met de trein van Kortrijk naar 

Zaandam. Björn haalde hem op van het station. 

‘We waren meteen verliefd’, herinnert Björn.  

‘Ja’, bevestigt Chris. ‘Bij iedere stap moest ik naar  

Björn kijken!’
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Björn en Chris houden van elkaar.  
Ze wonen samen.

Twee jaar lang reisden de twee mannen heen en 

weer: het ene weekend samen in België, het ande

re weekend samen in Zaandam. Totdat ze besloten 

te gaan samenwonen. Het huis van Björn beviel 

het beste. Daarom besloot Chris naar Zaandam 

te verhuizen. ‘Dat was een grote overstap’, herin

nert Chris zich. ‘Ik moest alles achter laten. Ook 

het werk dat ik deed voor Will Tura, een bekende 

Belgische zanger. Ik hielp hem vaak bij optredens. 

De laatste keer riep Will mij zelfs op het podium 

en kreeg ik applaus van 14.000 mensen. Dat was 

heel emotioneel.’
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Voor de verhuizing moest veel worden geregeld. 

Chris zijn begeleider Dirk deed veel. Maar ook 

Saskia, de begeleider van Björn moest veel regelen 

voor haar nieuwe cliënt. Chris: ‘Bij Odion had ik 

meteen het gevoel dat ze gayvriendelijk waren. 

Iedereen accepteerde ons zoals we zijn en heeft 

ons heel goed geholpen.’ Een paar maanden 

geleden verdiende Odion het keurmerk van de 

Roze Loper. ‘Terecht’, vinden beide mannen. Spijt 

van de beslissing heeft Chris nooit gehad. ‘We zijn 

hartstikke happy.’

Foto en coverfoto: Irma van der Lubbe



Dit was mijn begeleider

Naam/  Ronald

Wonen/ Odion Kabajastraat, Purmerend

Dagbesteding/ Houtgroep De Noordster, Purmerend

‘Hannekes fotoboek 
helpt met mijn verdriet’

Op 29 april 2017 is mijn moeder overleden. Heel 

plotseling. We hadden een heel goede band. Mijn 

moeder deed altijd veel voor me. Ze kocht bij

voorbeeld mijn kleren en we gingen samen  

op vakantie. Ik was erg verdrietig en Hanneke  

zag dat. Zij werkte toen nog in woonlocatie  

Kabajastraat*. Zij vroeg me: ‘Vind je het fijn als 

ik de begrafenis van je moeder ga fotograferen?’ 

Daar was ze namelijk voor aan het leren. Ze dacht 

dat het mij kon helpen met mijn verdriet. Ik vond 

het een goed idee en mijn vader ook.

Mijn begeleider Loes was de hele uitvaart bij mij. 

Hanneke maakte foto’s, maar daar heb ik niks van 

gemerkt. Later heeft ze een fotoboek voor me ge

maakt. Zo kon ik zien wat er allemaal was gebeurd. 

In het begin keek ik heel lang naar alle foto’s. Ik 

zag toen pas hoeveel mensen er waren. Wel meer 

dan 150. Dat had ik helemaal niet gemerkt. Maar 

nu kon ik het zien. En kon ik kijken wie er allemaal 

waren. Dat heeft me echt geholpen.

Mijn vader wilde eerst geen fotoboek. Maar hij 

vond het zo mooi, dat hij er toch eentje wilde. 

Toen heeft Hanneke er ook een voor hem ge

maakt. Ik vind het fijn om het boek te hebben. 

Vaak pak ik het weer even. Soms kijk ik samen 

met mijn vader. Of ik neem het mee naar mijn 

neef en nicht. Dan praten we samen weer over 

mijn moeder. Dat vind ik fijn.’

*) Hanneke werkt nu bij Intensieve Gezinsbege

leiding van Odion. Daarnaast maakt ze foto’s bij 

begrafenissen en crematies. 

De moeder van Ronald was overleden. 
Hanneke maakte een fotoboek  

van de begrafenis.

impuls 
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Foto: Irma van der Lubbe

Dit is ons leven
Hoi, wij zijn Maurits en Wesley. Vier jaar geleden  
kwamen wij bijna gelijk bij Odion Voorstraat in Wijk 
aan Zee wonen. Sindsdien zijn wij vrienden. We doen 
veel samen. Bijvoorbeeld naar de Zwarte Markt of  
McDonalds in Beverwijk. We hebben altijd lol!

Vaak gaan we gezellig wat drinken in Het Strand

huis. Dat is niet ver van de Voorstraat. Als we een 

tijdje niet komen, missen ze ons!

Iedere woensdag koken we met een vriend op 

onze eigen verdieping. Vandaag helpen we kok 

Adrie in de keuken van ons restaurant.

Wesley en Maurits zijn vrienden. Ze doen 
veel dingen samen.

Met Pinksteren gingen we naar Slagharen met de 

ouders van Wesley. We gaan vaker samen op va

kantie, onze ouders zijn ook vrienden geworden. 

Alle twee zijn we fan van Max Verstappen! Vol

gend jaar willen we graag samen naar Zandvoort 

om daar Formule 1 te kijken.
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Foto's: Irma van der Lubbe en  

eigen foto's van Wesley en Maurits



Martin regelt voedselpakketten met kerst

Het begon allemaal met Serious Request. Dat is 

een jaarlijkse actie op radio en tv. ‘Ze zochten eten 

voor de Voedselbank’, herinnert Martin zich. ‘Toen 

ging bij mij een knopje om: ik wilde meehelpen.  

Ik zocht contact met de Voedselbank in Purmerend 

en vroeg welke spullen ze nodig hadden. Dat zette 

ik op mijn Facebook. Voor ik het wist stonden er 

tien tassen met boodschappen in mijn huiskamer!’

Helaas zijn er ook mensen die net buiten de 

Voedselbank vallen. ‘Bijvoorbeeld omdat ze tien 

euro te veel verdienen’, legt Martin uit. ‘Ik wilde 

ook iets voor deze mensen doen. En ik wilde graag 

meer spullen in de pakketten doen. Daarom ben ik 

een paar jaar geleden zelf begonnen. Mijn inza

melactie heet Het Lichtpuntje. Want als het leven 

donker is, kan zo’n pakket licht geven.’

Eind oktober/begin november zet Martin een 

oproepje op zijn Facebook. Vanaf dat moment 

Sommige mensen hebben weinig geld om eten te kopen. Martin vindt dat ook zij 
een leuke kerst verdienen. Daarom regelt hij een voedselpakket voor ze.

Zó doe ik dat

Wie is Martin? 
Leeftijd/  36 jaar

Woonplaats/  Spaarbekkenkade, Purmerend - 

via Odion 

Hobby’s/ film kijken, muziek, theater 

(vooral musicals!), luisterboeken verzamelen

kunnen mensen eten brengen. Martin en een 

groep vrijwilligers maken daar dan ongeveer 20 

tot 50 pakketten van. ‘Dat is best veel werk’, ver

telt Martin. Waar laat hij al die producten? ‘Ik heb 

geen vaste plek’, antwoordt Martin. ‘Vorig jaar 

mocht ik het kantoor van dagbestedingslocatie 

Odion PurmerGeul gebruiken. Het jaar daarvoor 

de box van de overbuurman. Voor dit jaar zoek ik 

nog een goede plek.’

Woon jij in de buurt van de Geulenstraat in Purmerend? 

En heb je een schuur, garage of andere ruimte die  

Martin mag gebruiken voor zijn pakketten?  

Ga dan op Facebook naar December inzameling Het 

Lichtpuntje en zet er een berichtje op voor Martin.

Martin maakt veel mensen blij met zijn pakketten. 

‘Vorig jaar gaf ik een pakket af bij een dame’, her

innert hij zich. ‘Die zei: ‘Nou kan ik eindelijk kerst 

vieren met mijn kinderen. Mag ik je een knuffel 

geven?’ Die dankbaarheid, dat doe je het voor…’

Martin zoekt ruimte!!
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Martin regelt voedselpakketten voor kerst. 
Die zijn voor mensen met weinig geld.
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Foto: Vincent de Vries



Moet je horen!

Zorg die jij niet wilt
Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet Zorg en Dwang.

Deze wet is voor mensen met een verstandelijke beperking en  

met een psychogeriatrische stoornis (dementerenden).

De wet gaat over zorg krijgen die jij niet wilt.

Dit noem je onvrijwillige zorg.

Het uitgangspunt van de wet is: 'Nee, tenzij'. 

Dus we gaan ervan uit dat je de zorg krijgt die jij wilt.

Ben je een gevaar voor jezelf of voor een ander?

Dan gaan we met elkaar bespreken of we onvrijwillige zorg  

moeten inzetten.

Informatie van Odion voor jou

Foto's: Annemijn Wester

Weet je nog?
In de vorige Impuls stond een puzzel met 

‘zoek de verschillen’ van Henk Steen en zijn 

racefiets. Je kon je oplossing insturen.

Onze bestuurder Annemarie trok een  

winnaar uit de goede inzendingen.

Dat werd Geer uit Volendam!

Annemijn van de afdeling Communicatie  

ging de prijs brengen.

Het was de gedichtenbundel van Henk.

Maar Geer kreeg ook een verwenpakketje 

douchegel, een masker en een fluffy  

douchespons. 

Geer was heel blij met de prijs. 

Nu kan zij ontspannen met een boek  

en lekkere producten.


